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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:537765-Pocele-prezentacije-kompanija-

zainteresovanih-za-Zelezaru 

Počele prezentacije kompanija zainteresovanih za 

Ţelezaru 
Tanjug  

Predstavnici Ţelezare Smederevo i Vlade Srbije počeli su danas razgovore sa kompanijama koje 

su se prijavile na konkursu za upravljanje čeličanom 

Predstavnici Ţelezare Smederevo i Vlade Srbije poĉeli su danas razgovore sa kompanijama koje su 
se prijavile na konkursu za upravljanje ĉeliĉanom, a predstavnici sindikata su uvereni da će novo 
rukovodstvo oĉuvati postojeća radna mesta. 

Direktor Ţelezare Bojan Bojković potvrdio je Tanjugu, u pauzi tokom predstavljanja prve 

kompanije, da je pozvano pet kompanija i dodao da će njihove pojedinaĉne prezentacije biti 

završene do ĉetvrtka uveĉe. "Zatim će uslediti detaljniji pregovori", rekao je Bojković. 

Predstavnik Nezavisnog sindikata metalaca Ţelezare Miroslav Miljković rekao je Tanjugu da radnici 

oĉekuju da će na konkursu za izbor menadţmenta pobediti kompanija koja će podići proizvodnju, 

ali i oĉuvati postojeća radna mesta. 

"Najvaţnija stvar je da 5.000 zaposlenih ostane na svojim radnim mestima, da kapaciteti Zzelezare 

budu uposleni maksimalno i da zaposleni imaju redovne zarade kao i do sada", rekao je on. 

Miljković je naveo da bi najbolja solucija za Ţelezaru bila da je izabran strateški partner, ali da ni 

ovo rešenje nije loše jer predstavlja uvod u privatizaciju koja će se, kako je rekao, na kraju 

ostvariti. 

Sa njim se slaţe i ĉlan Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ţelezare Vlado Bulajić, koji kaţe 

da je izbor profesionalnog menadţmenta samo usputna stanica koja vodi ka konaĉnom cilju, a to je 

privatizacija ĉeliĉane. 

Upitan da li nakon izbora profesionalnog menadţmenta oĉekuje otpuštanja, Bulajić kaţe da veruje 

da će nova uprava podići nivo proizvodnje, te da će samim tim biti potrebe za novim radnim 

mestima. 

Inaĉe, mediji su prethodnih dana pominjali nekoliko kompanijka zainteresovanih za upravljanje 

Ţelezarom, a meĊu njima su ameriĉki Esmark, slovaĉki Pikaro, ruski Crveni oktobar, austrijski 

Global stil konsalting i HKP inzenjering iz Holandije, Emlok AB iz Švedske i Monako Risorsis grup. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:537765-Pocele-prezentacije-kompanija-zainteresovanih-za-Zelezaru
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:537765-Pocele-prezentacije-kompanija-zainteresovanih-za-Zelezaru
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:537652-Brinu-o-nemocnima-rade-sa-delikventima-a-

primaju-platu-ispod-proseka 

Brinu o nemoćnima, rade sa delikventima, a primaju 

platu ispod proseka! 
J. Ţ. SKENDERIJA  

Osoblje socijalnih ustanova spada u red najslabije plaćenih radnika u Srbiji. Visoka stručna 

sprema ovim ljudima znači sve samo ne visoku zaradu. Negovateljice zarađuju tek 21.000 

dinara 

ZAPOSLENI u socijalnoj zaštiti u Srbiji ne samo što rade u izuzetno teškim uslovima, već spadaju i u 
red radnika sa najtanjim kovertama. Briga o starim, iznemoglim, deci bez roditeljskog staranja, rad 
sa delinkventima sve je to njihov posao, a meseĉna zarada, recimo, negovateljice, jedva prelazi 
21.000 dinara. Vaspitaĉi u domovima za decu, sa visokom struĉnom spremom, za 30 dana dobiju 
svega 37.000 dinara! 

Suzana Slavulj, predsednica Pododbora sindikata zaposlenih u ustanovama za smeštaj osoba 

ometenih u razvoju i duševno obolelih, objašnjava za "Novosti" da su plate redovne, ali su uslovi za 

rad izuzetno teški, a manjak radnika je evidentan u svim institucijama. 

- Od nas se traţi kvalitet na visokom nivou, jer to ovaj posao podrazumeva, ali nemamo dovoljno 

ljudi koji bi to radili - kaţe Slavulj. - U našoj ustanovi je zbrinuto 450 korisnika, a o njima brine 

svega 150 zaposlenih. 

PLATE - SOCIJALAU USTANOVAMA socijalne zaštite spremaĉica meseĉno zaradi 14.600, vešerka, 
servirka, ĉuvar, portir, loţaĉ, domar dobiju u proseku 17.500, dok negovateljica ima 21.300 dinara. 
Plata kuvara, pekara, KV radnika, portira, nabavljaĉa, magacionera, vozaĉa je 23.700, a 
medicinske sestre, fizioterapeuta i zubnog tehniĉara - 31.000. Viša medicinska sestra i 
fizioterapeut prime 34.400, vaspitaĉ, socijalni radnik, radni terapeut, pravnik oko 37.400, 
defektolog 37.700, dok rukovodilac sluţbe zaradi 42.800. Defektolog meseĉno ima 48.300, a lekar 
specijalista 62.800 dinara. 

Sliĉna je situacija i u ustanovama i zavodima za vaspitanje dece i omladine u kojima se ne ţale 

toliko na visinu zarade, koje su kako tvrdi Goran Stojanović predsednik Pododbora sindikata 

zaposlenih u ovim ustanovama, oko 50.000 dinara. 

- Treba, meĊutim, imati u vidu da je većina radnika sa završenim fakultetom - kaţe Stojanović. - 

Uprkos tome, mi radimo 365 dana u godini 24 ĉasa dnevno, što je retkost meĊu kadrom sa visokom 

struĉnom spremom. Nemamo beneficirani radni staţ, a radimo sa narkomanima, delinkventima, 

lako mentalno retardiranim osobama. 

On navodi da će se primenom novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju doći dotle da će 

o problematiĉnoj omladini brinuti ljudi u poodmaklim godinama. On tvrdi da je sa 53 godine 

najmlaĊi radnik u Zavodu za vaspitanje omladine u Nišu i da mu se ĉini da neće moći da se u 

potpunosti posveti problemima koje nosi rad sa delinkventima. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:537652-Brinu-o-nemocnima-rade-sa-delikventima-a-primaju-platu-ispod-proseka
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:537652-Brinu-o-nemocnima-rade-sa-delikventima-a-primaju-platu-ispod-proseka
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- U deĉjim domovima su deca bez roditeljskog staranja, tako primera radi, u niškoj ustanovi 

zaposleni brinu o 12 nepokretne dece iz Kuline, što je veoma teško - kaţe Stojanović. - Radna 

grupa za izmenu zakona o socijalnoj zaštiti nije prihvatila amandman da zaposleni u ovim 

ustanovama dobiju status sluţbenih lica, a pre nekoliko godina kuvaricu je ubio jedan od štićenika 

doma. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:537712-Vojni-penzioneri-Povecanje---preko-suda 

Vojni penzioneri: Povećanje - preko suda 
J. Ţ. S.  

Odrţan protest vojnih penzionera ispred Vlade. Razgovore o dugu će voditi svaki vojni 

penzioner pojedinačno preko sudova i ko ţeli da oprosti drţavi moţe to da učini, kaţe 

predstavnik veterana 

NEKOLIKO stotina vojnih penzionera iz nekoliko udruţenja okupilo se danas ispred Vlade, traţeći da 
se što pre naĊe rešenja za usklaĊivanje njihovih penzija. Oni su već nekoliko puta upozoravali da su 
ostali uskraćeni za povećanje penzija od 11,06 odsto koje je trebalo sprovesti po propisima od 25. 
januara 2008. Nadleţni su nekoliko puta obećavali, ali problem nije rešen punih sedam godina. 

Vojni penzioneri poruĉili su da je oko 40.000 njih u neravnopravnom poloţaju u odnosu na ostale 
penzionere jer nisu dobili usklaĊenje penzija po zakonu. 

Prema reĉima Mila Bjelivuka, predstavnika Asocijacije penzionisanih pripadnika vojske, u 
Ministarstvu rada poruĉili su im da imaju rešenje za njih i da ne treba da protestuju. 

- Obećanje da će ministar finansija Dušan Vujović rešiti problem do kraja nedelje, dešavalo se više 
puta - rekao je Bjelivuk. - Insistiramo na tome da poĉnu da nam uplaćuju usklaĊene penzije, a ne 
po starom obraĉunu. 

Bjelivuk je kazao da će o dugu razgovore voditi svaki vojni penzioner pojedinaĉno preko sudova i da 
ko ţeli da oprosti drţavi moţe to da uĉini. 

Iako je pre desetak dana Aleksandar Vulin, ministar za rad, obećao da će za nekoliko dana 
Ministarstvo finansija izaći u javnost sa planom isplate duga vojnim penzionerima, to se još nije 
dogodilo. U resoru finansija, meĊutim, "Novosti" nisu uspele da saznaju, kada će za 30.000 veterana 
biti obezbeĊen novac, koji im drţava duguje još od 1. januara 2008. 

- Model se još uvek razmatra, reĉ je o sistemskom rešenju, koje će biti rešeno na nivou drţave, 
odnosno Vlade - dobili smo odgovor iz Ministarstva finansija. 

Ukupan drţavni dug prema njima je blizu 170 miliona evra, a do sada u ostvarenju prava nisu 
pomagale ni odluke Ustavnog i Upravnog suda donete u njihovu korist, niti potvrda Vrhovnog 
kasacionog suda. 

I PIO fond je u više navrata alarmirao resorno Ministarstvo finansija u cilju da se ovaj problem što 
pre reši i da se opredele potrebna sredstva koja bi se meseĉno isplaćivala na adrese vojnih 
penzionera. Niko, meĊutim, još nije potvrdio da li će se kroz ove meseĉne isplate obraĉunati i 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:537712-Vojni-penzioneri-Povecanje---preko-suda
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kamata na osnovni dug ili ne, kao i šta će biti s onim penzionerima koji su pri kraju sudskih sporova 
i ko će im isplatiti sudske troškove. 

NIKO NEĆE ODGOVARATI 

ZA grešku u obraĉunu usklaĊivanja penzija 2008. verovatno niko neće odgovarati. Za ovaj propust 
je odgovorno Ministarstvo odbrane, pod ĉijom kapom je radio tadašnji Fond socijalnog osiguranja 
vojnih obveznika (SOVO), koji je prelaskom vojnih penzionera u civilni fond, prvog dana 2012. 
godine, prestao da postoji. Tadašnji ministar odbrane Prvoslav Davinić krivicu je prebacio na 
tadašnje Ministarstvo finansija, koje je navodno odbilo da odobri novac za povećanje vojnih 
penzija. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/541155/GUSIMO-SE-U-DUGOVIMA-Mapa-koja-pokazuje-koliko-je-kriza-i-dalje-jaka 

GUŠIMO SE U DUGOVIMA Mapa koja pokazuje koliko 
je kriza i dalje jaka 

Telegraf / M.A.  

Finansijska kriza je pre osam godina zahvatila svet, a glabalna ekonomija se i dalje guši u 

dugovima. Tako je javni dug dostigao je 27 biliona dolara, otkriva Globalni institut “Mekkinsi”. 

Nove industrijske zemlje opterećene su dugovima, dok razvijeni svet pokušava da smanji troškove 

nagomilane u uslovima donošenja paketa mera za spasavanje bankarskog sistema i višegodišnje 

stagnacije ekonomskog razvoja, pokazuju podaci koje je prestavio "Mekkinsi" u viduinterktivne 

mape. 

Evropa nije jedina pretnja globalnoj finansijskoj stabilnosti. Ukupan dug Kine uĉetvorostruĉio se od 

2007, dostigavši 28 biliona dolara, dok je pre krize iznosio svega 7 biliona. Sa 282 procenta BDP, 

udeo kineskog duga je sada veći od udela SAD, a na prvom mestu se nalazi Japan. 

 Na ovoj mapi moţete za svaku zemlju Evrope da proverite stanje javnog duga. 

  

Najtamnije zemlje su "u najvećem problemu", dok sive i crne zemlje imaju manji javni dug u 

odnosu na BDP. 

  

Banka za meĊunarodno poravnanje izraĉunala je da je od 2007.  javni dug ĉlanica G7 porastao za 

40 procentnih poena na 120 odsto BDP. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/541155/GUSIMO-SE-U-DUGOVIMA-Mapa-koja-pokazuje-koliko-je-kriza-i-dalje-jaka
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/541155/undefined
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/541155/undefined
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11458161/From-bust-to-boom-How-the-world-became-addicted-to-debt.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11458161/From-bust-to-boom-How-the-world-became-addicted-to-debt.html
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Nijedna razvijena ekonomija nije uspela da smanji javni dug u odnosu na BDP koji obuhvata 

budţetski i javni dug, a to je uspelo samo pet novih industrijskih zemalja. Ukupan dug je od 2007. 

porastao za 57 biliona dolara, što znaĉi da je znatno nadmašio globalni rast. 

  

Kako je došlo do "eksplozije" javnog duga? 

  

Do eksplozije javnog duga došlo je usled toga što zemlje nisu mogle da smanje svoje obaveze 

izazivanjem inflacije. Umesto toga, deflaciona spirala povećala je iznos dugovanja drţava, kao i 

kamate koje plaćaju za servisiranje tih dugova. 

  

Imajući u vidu kombinaciju deflacije i ekonomske kontrakcije - pre svega u evrozoni - “Mekkinsi” 

zakljuĉuje da su “retki sluĉajevi smanjenja duga i da su rešenja kratkog daha”. 

  

U okolnostima kada je svetska zaduţenost dostigla najviši nivo u 200 godina, MMF je upozorio da će 

svetu biti potrebne mere, poput poreza na štednju i više stope inflacije, kako bi se najzad krenulo 

putem oporavka. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/541307/Vise-od-300-radnika-ostaje-bez-posla-u-Livnici-Kikinda 

Više od 300 radnika ostaje bez posla u Livnici 
Kikinda 

Tanjug  

Posle odluke slovenaĉke kompanije Cimos da zatvori jedan pogon u Livnici Kikinda, više od 300 

radnika će ostati bez posla a predstavnici sindikata tvrde da nemaju naĉina da im pomognu. 

"Kada je u pitanju delovanje Sindikata, jednostavno smo stavljeni pred svršen ĉin, tu ne moţemo 

mnogo šta da uradimo", izjavio je za Radio-televiziju Vojvodina (RTV) predsednik meĊuopštinskog 

Veća saveza samostalnih sindikata, Ilija Drljić. 

 

On je rekao da su poslodavci "oĉigledno morali da donesu odluku da 326 radnika proglase 

tehnološkim viškom i to će se desiti u narednih 90 dana", kao što piše i u programu koji je 

dostavljen Sindikatu na mišljenje. 

Cimos je ranije oblazloţio da je odluka o zatvaranju pogona Topli delovi posledica ekonomske 

krize, poteškoća u poslovanju i prilagoĊavanja diktatima trţišta. 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/541307/Vise-od-300-radnika-ostaje-bez-posla-u-Livnici-Kikinda
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"Kompanija je pripremila program restrukturiranja, kako bi se konsolidovali oni pogoni 

automobilske industrije koji se kvalitetom i konkurentnošću mogu odrţati na trţištu", saopštio je 

Cimos, dodajući da se zbog toga "mora odreći manje profitabilnih proizvodnih celina u ĉitavom 

sistemu, pa naţalost i u Livnici Kikinda". 

 

Raĉunajući i prošlogodišnje otpuštanje u kikindskoj Livnici, broj radnika koji su ostali bez posla i 

gotovo bez šansi da naĊu novo radno mesto sada se popeo na oko 500. 

 

"Ovde je najviše pogoĊena grupacija ljudi od 30 do 50 godina starosti. To su oni radnici koji niti 

poĉinju radni vek, niti su blizu penzije. Ljudi su sada u situaciji da ne znaju šta će sami sa sobom, u 

gradu u kojem je nemoguće naći posao", rekao je Drljić. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/541324/Dogovoren-kolektivni-ugovor-Rudari-odustali-od-strajka 

Dogovoren kolektivni ugovor: Rudari odustali od 
štrajka 

G.J.  

Sindikati devet rudnika sa jamskom eksploatacijom uglja u Srbiji i ministarstva rudarstva i finansija 

danas su uspešno završili pregovore o novom kolektivnom ugovoru i na taj naĉin su stvoreni uslovi 

da rudari odsutanu od najavljenog štrajka za 16 mart, potvrdio je veĉeras predsednik sindkata JP 

PEU Resavica Goran Nikolić. Potpisivanje tog dokumeta oĉekuje se tokom sledeće nedelje. 

-Zahvaljujući konstruktivnošću, pre svih ministra Aleksandra Antića, koji je podrţao stavove oba 

sindikata, da zarade rudara ne smeju pasti ni za jedan dinar uz konstataciju da je rudarima topli 

obrok veoma nizak, kao i predstavnicima Ministarstva finansija, dogovoreni su svi sporni ĉlanovi 

kolektivnog ugovora, saopštio je Nikolić. 

U narednim danima ministar Antić obezbediće saglasnost svih ministarstava, kako bi isti taj 

dokument bio usvojen na sednici Vlade Srbije tokom sledeće nedelje. 

-Reprezentativni sindikati su veoma zadovoljni sa postignutim dogovorom a glavni odbori doneće 

konaĉnu odluku o prihvatanju novog kolektivnog ugovora i zaustavljanju štrajkaĉkih aktivnosti, 

zakljuĉio je Nikolić. 

Stari kolektivni ugovor prestao da je sa vaţenjem 29 januara, te su zarade rudara za februar treale 

da budu umanjene za trećeni, dok su vladni pregovaraĉi zagovarali dodatno umanjenje za 10 odsto. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/541324/Dogovoren-kolektivni-ugovor-Rudari-odustali-od-strajka
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Licni-bankrot-za-porodicni-spas.sr.html 

Лични банкрот за породични спас 

С прописом који смо обећали ММФ-у презадужени ће добијати новац само за најнужније 

потребе, док ће остатак примања ићи на отплату доспелих обавеза за кредите, станарине, 

струју, порезе... 

У Србији је све више презадужених. Многи за себе кажу да су банкрот, али им то нигде не 
пише црно на бело. Убудуће, међутим, моћи ће да добију и такву званичну потврду. 
Институција личног банкрота постојаће и у нашем систему, јер смо се на њено увођење 
обавезали споразумом са Међународним монетарним фондом. То ће, како објашњавају у 
Народној банци Србије, бити део свеобухватне стратегије за решавање питања 
проблематичних кредита која ће бити направљена у сарадњи са ММФ-ом, Светском банком и 
Европском банком за обнову и развој до краја јуна 2015. године. 

„Стратегија ће подразумевати сагледавање и јачање капацитета банака за решавање 
проблематичних кредита, уклањање препрека за отпис и продају потраживања, као и увођење 
оквира за лични банкрот и промовисање вансудског реструктурирања потраживања правних 
лица. Тек након израде стратегије, приступиће се изради законског оквира, при чему ће једна 
од ставки на којима ће се детаљно радити, али не и једина, бити управо и правни институт 
личног банкрота. Имајући у виду да је стратегија још увек у поступку израде, у овом тренутку, 
није могуће прецизније говорити о законском оквиру за лични банкрот”, кажу у НБС. 

О увођењу личног банкрота код нас се прича већ подуже, али не зато што постоји конкретна 
иницијатива за то, јер то још нису предложиле ни банке, ни удружења грађана, ни државне 
институције, већ зато што таква решења постоје у неким бившим Ју републикама. У Словенији 
такав институт постоји већ шест година, а у Хрватској је закон у процесу доношења. У 
недостатку прописа надлежни могу да донесу једнократне мере о стечају физичког лица. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Licni-bankrot-za-porodicni-spas.sr.html
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То је управо почетком године урадила Хрватска која је „опростила” дуг сиромашним 
грађанима који дугују до 35.000 куна или 4.550 евра и немају новац и имовину да дуг врате, а 
рачуни су им блокирани дуже од годину дана. Државном одлуком социјално угроженима, 
односно онима којима месечна примања нису већа од 325 евра, опроштени су дугови према 
градским управама и јавним предузећима, банкама, телеоператерима, порезницима. У 
Хрватској процењују да тако 60.000 грађана има прилику за нови почетак. 

Суштина личног банкрота није, међутим, у отпису дуга и дужник није ослобођен обавезе да га 
плати, већ то чини сразмерно својим примањима. Због тога што је показао да није добро 
управљао својим финансијама суд ће дужнику одредити старатеља. Само ово већ указује да ће 
правосуђе код нас имати једну од главних улога у спровођењу у дело овог новог института. 

Законски старатељ води рачуна о дужниковим финансијама, а он добија само онолико новца 
колико му је потребно за најнеопходније намирнице, док остатак иде на отплату дуга. Дуг се 
реструктурира и „дели” у зависности од тога колики су месечни приходи и колика је имовина. 

Економска струка каже да се индивидуалним стечајем физичком лицу које не може да плати 
дугове, омогућава да после одређеног периода буде ослобођено од већине обавеза тако да му 
помаже у покретању новог финансијског почетка. Са друге стране, необезбеђеним 
повериоцима омогућава се неки вид принудног намирења. Захтев за покретање индивидуалног 
стечаја може поднети сам дужник или неко од поверилаца. Дужнику се одређују средства 
потребна за „голи” живот, односно један део његових сталних месечних примања, ако их има, 
изузет је од извршења. Не могу му се одузети одећа, обућа, предмети за личну употребу, 
храна, огрев. Одређује му се количина струје коју може да потроши што би значило и 
туширање једном недељно. 

Слично као и код стечајног поступка који се води над имовином правног лица. Прекидају се 
сви правни поступци у односу на стечајног дужника и његову имовину. Предност 
индивидуалног стечаја огледа се у могућности дужника да не избегава измирење дугова, већ 
да се уз „помоћ” поверилаца избави из дугова и временом стане на сопствене ноге. 

Ј. Рабреновић 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Americko-slovacka-kombinacija-u-zelezari.sr.html 

Америчко-словачка комбинација у железари 

Према сазнањима „Политике” челичану би водио Џон Гудиш, бивши главни оперативни човек 

„Ју-Ес стила”, уз помоћ словачког бизнисмена Петера Камараша 

Смедерево – Међу најозбиљнијим кандидатима за руковођење „Железаром Смедерево” нашле 
су се четири фирме: „ХПК инжењеринг” из Холандије, немачки „Глобал стил консалтинг”, 
амерички „Есмарк” и конзорцијум фирми „Интеко технолоџис” из Аустрије и шведског 
„Емлога”, дознаје „Политика”. Међу понуђачима је и компанија „Монако ресурс груп” из 
Монака. 
Словачка компанија „Пикаро”, која је важила за фаворита, доставила је комисији непотпуну 
понуду, али то не значи да је њен власник испао из игре. Напротив, словачки бизнисмен Петер 
Камараш и даље има велике, ако не и највеће шансе, да са својим тимом предводи 
професионални менаџмент српске челичане, тврди извор нашег листа. 

Ево и како. 

Камараш на јавном позиву Владе Србије предводи компанију „ХПК инжењеринг”, регистровану 
у Холандији. Његов главни партнер је Џон Гудиш, бивши извршни потпредседник и главни 
оперативни директор „Ју-Ес стил корпорације”, који је са те позиције пензионисан крајем 
2010. године. 

Како „Политика” сазнаје из извора блиских преговарачима и комисији за избор менаџмента, 
Гудиш ће, уколико ова компанија победи на јавном позиву, бити на челу Надзорног одбора 
„Железаре Смедерево”. Својим 40-годишњим искуством у свету челика и бројним пословним 
везама у тој индустрији, овај Американац биће главни за тржиште и пласман железариних 
готових производа. Камараш, који Гудиша добро познаје још из времена док је овај водио „Ју-
Ес стил” у Кошицама, биће главни добављач сировина, које ће по повољнијим условима него 
до сада, допремати у Смедерево. Такође незванично сазнајемо да они преко „ХПК 
инжењеринга”, држави као власнику челичане траже пола милиона евра месечно као фиксни 
део надокнаде за тим од 18 менаџера, плус варијабилни део који би зависио од профита који 
остваре. Осим Гудиша и Камараша који би предводили Надзорни одбор, менаџерски тим би 
чинила два извршна директора, пет руководилаца производње, по три у набавци, продаји и 
инвестицијама, док би двоје људи водило финансије, открива наш извор. 

Занимљиво је да се „Есмарк”, на позив за управљање железаром, пријавио са компанијом из 
Америке, за разлику од тендера на коме се такмичила холандска фирма. Они држави нуде тим 
од 20 менаџера за чији рад месечно траже 400.000 долара плус варијабилни део од профита. 
Предложили су комплетан бизнис план са свим параметрима и пројекцијама које је захтевала 
Влада Србије. 

„Глобал стил консалтинг” нуди знатно мањи тим који би државу годишње коштао 3,5 милиона 
евра. 

Већ од данас почињу презентације бизнис планова тих пет компанија чије понуде садрже 
потпуну документацију. Представљање неће бити у просторијама владе већ у фабрици у 
Смедереву. Тај посао трајаће три дана. Након тога комисија ће оценити понуде и предложити 
влади најбољег кандидата. Према најавама премијера то ће бити обелодањено у петак 13. 
марта. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Americko-slovacka-kombinacija-u-zelezari.sr.html
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Ко год да буде изабран да руководи железаром, пре маја неће почети са радом, каже извор 
„Политике”. Месец до два након избора менаџмента, држави и новом управљачком тиму биће 
потребно да се усагласе и обаве све формалности, укључујући и потписивање уговора. 

Ко је Џон Гудиш 
Џон Гудиш има 67 година. У „Ју-Ес стил” је дошао давне 1970. као приправник у 
рачуноводству. Након 17 година напредовања кроз позиције у области ревизије и финансија у 
Питсбургу и Индијани, одлази на позицију менаџера у железару „Gary Works in Gary” где 
остаје 23 године. Одатле 2000. прелази у Кошице на чело тамошње железаре коју је купио „Ју-
Ес стил”. Три године касније изабран је за извршног потпредседника те америчке 
корпорације. 

Изгледа да Џон Сурма, председник „Ју-Ес стила” није погрешио када је на Гудишевом 
испраћају у пензију изјавио: „Његов утицај на наше компаније, али и шире, видеће се и 
осећати дуго после пензионисања”. Нарочито је похвалио Гудишеве заслуге у области 
безбедности и развоја запослених. 

--------------------------------------------------- 

„ХПК инжeњеринг” словачка фирма 
„ХПК инжeњеринг” је компанија из Кошица која постоји дуги низ година, а интернет претрагом 
није могуће доћи до података о истоименој фирми са седиштем у Холандији, која се пријавила 
на јавни позив за управљање железаром. Претпоставља се да је у питању испостава словачке 
фирме која се успешно бави инжењерингом и дизајном у областима металургије, екологије, 
конструкције, гасне индустрије... Та компанија поред бројних референци истиче и сарадњу са 
„Ју-Ес стилом” Кошице. 

Оливера Милошевић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-padaju-i-padace-jos 

Плате падају и падаће још 
 

– Зараде опадају из месеца у месец, и вероватно ће падати и даље, на шта ће утицати и 
актуелне мере штедње – рекао је економиста Владимир Вучковић. – Када је реч о 
зарадама, динамика је нестабилнија. 

У последњих неколико месеци оне су на силазној путањи, а тако ће бити и у наредном 
периоду. 

Вучковић је навео као пример масу реалних зарада које репрезентује промене куповне моћи 
запослених. Наиме, свој навиши ниво те зараде су достигле у августу прошле године, после 
чега су на силазној путањи.Просечне зараде у јавном сектору у јануару су међугодишње 
смањене 5,4 одсто, маса зарада је, због смањења броја запослених, смањена још више – 6,1 
одсто.Нето зараде и маса зарада смањене су у готово свим деловима јавног сектора пет до 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-padaju-i-padace-jos
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осам одсто. 
Две трећине потрошачке корпе више него икада је испод доње границе коју гађа НБС, што би, 
по Вучковићевој оцени, требало да буде добар разлог релаксације монтеране политике. 

Он је на представљању новог броја часописа „Макроекономске анализе и трендови” навео да 
се производња моторних возила стабилизовала и да се сада бележи благ тренд пораста, који 
је, међутим, и даље нижи него прошле године.Уједно, производња моторних возила и 
приколица је област с највећим извозом. 
По оцени економиста МАТ-а, подаци о индустријској производњи указују на могуће 
оживљавање привредне активности, пре свега због повећаног броја области у којима се 
запажа раст као текућа тенденција. 

Економисти указују на то да ту оцену ипак треба узети с резервом због тога што нису 
расположиви сви подаци о спољнотрговинској размени у јануару ове године. 

Д. Мл. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_stecaj_gurnute_i_fabrike_koje_imaju_proizvodnju.4.html?news_id=298514 

Sindikati preduzeća u restrukturiranju osporavaju kriterijume za izbor modela privatizacije 

U stečaj gurnute i fabrike koje imaju proizvodnju 
* Najmanje desetak fabrika iz metalskog sektora moglo bi da se skine sa spiska za steĉaj, tvrde 

sindikalci 

AUTOR: ZORAN RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - Sindikati iz preduzeća u restrukturiranju tvrde da Agencija za privatizaciju i 

Ministarstvo privrede nisu dosledno odredili kriterijume za izbor modela privatizacije 500 firmi sa 

većinskim ili stopostotnim drţavnim kapitalom. Tako je, kaţu, steĉaj predviĊen i za pojedine 

fabrike koje imaju potencijalne kupce i još uvek rade za domaće i inostrana trţišta poput 

kragujevaĉkih Metal sistema, Koĉione tehnike, koja posluje u sastavu Prve petoletke, te Vagonke i 

Lokomotive iz Mašinske industrije Niša. S druge strane, na spisku za privatizaciju prodajom imovine 

nalaze se i faktiĉki nepostojeća preduzeća, a primer je Zastavina fabrika automobila, koja već pet 

godina postoji samo na papiru jer su Fijat automobili Srbija preuzeli njenu gotovo kompletnu 

imovinu, od fabriĉkog kruga sa proizvodnim halama do zaposlenih. 
Odgovarajući na te primedbe, ministar privrede Ţeljko Sertić rekao je da se pri izboru modela 
privatizacije nisu rukovodili nekadašnjim znaĉajem i brojem zaposlenih u tim firmama kao i da ĉak 
95 odsto njih ima zastarelu tehnologiju, nagomilane dugove i ĉesto negativan kapital. 

U Savezu samostalnih sindikata Srbije kaţu, meĊutim, da stvari baš i ne stoje tako i da se drţava, 
nastojeći da što pre reši problem neprivatizovanih i preduzeća u restrukturiranju, nije striktno 
pridrţavala propisanih kriterijuma za odreĊivanje modela. Tako su se na spisku za steĉaj, kaţu, 
našle i fabrike kojima tu nije mesti. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_stecaj_gurnute_i_fabrike_koje_imaju_proizvodnju.4.html?news_id=298514
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- Traţimo da se preispita spisak za steĉaj, gde je niška Vagonka, koja ima meĊunarodni poslovni 
ugovor, trsteniĉka Koĉiona tehnika, jer ima potencijalnog partnera, kao i kragujevaĉki Metal 
sistemi, za koje, takoĊe, postoje zainteresovani inostrani investitori. Najmanje još desetak firmi iz 
metalskog kompleksa moglo bi da se skine sa tog spiska - kaţe za naš list sekretar Sindikata 
metalaca Srbije Ljubodrag Cvrkotić. 

Istiĉe da se u Sindikatu pribojavaju i za status više desetina hiljada radnika zaposlenih u 
neprivatizovanim i preduzećima u restrukturiranju, posebno onih koji napuštaju firme uz neku od 
opcija iz socijalnog programa. Socijalni program, prema njegovim reĉima, nije dobro rešenje, 
pogotovu za mlaĊe radnike, od kojih će većina, nakon što potroše otpremnine od po nekoliko 
hiljada evra, "najverovatnije završiti kao socijalni sluĉajevi". Stav Sindikata je da za prekobrojne 
radnike postoji daleko bolje rešenje, prekvalifikacija ili dokvalifikacija koja bi im omogućila da 
lakše doĊu do drugog posla, kaţe naš sagovornik. 

Sindikalci istiĉu i da se kriterijum prema kojem su za steĉaj predviĊene fabrike ĉiji dugovi 
premašuju vrednost fabriĉke imovine, ne primenjuje dosledno. Tako predsednik Sindikata u Metal 
sistemima Miloš Tanasković navodi da je ta fabrika na spisku za steĉaja jer dugovi "samo" za 25 
odsto premašuju vrednost imovine, dok je Topola Livar (nekadašnja Zastava Livnica) na spisku za 
privatizaciju prodajom imovine iako ima dugove tri puta veće od vrednosti imovine, a tvrdi i da to 
nije jedini primer. 

Primer jedan ... 
Zastavina fabrika automobili, iako ne postoji već pet godina, na spisku je za privatizaciju jer, 
prema zvaniĉnom obrazloţenju, još uvek raspolaţe vrednom imovinom, o ĉijoj prodaji se, prema 
nezvaniĉnim informacijama, već pregovara sa potencijalnim investitorima. Koliko je javnosti 
poznato, ta fabrika ima parcele u Kormanskom polju, koje je bilo predviĊeno za izgradnju pogona 
inostranih dobavljaĉa Fijat automobila. Od toga se odustalo nakon protesta ostalih vlasnika 
nekultivisanog i decenijama unazad zaparloţenog zemljišta. Struĉnjaci tvrde da bi ova imovina 
fabrike automobila pre trebalo da bude u nadleţnosti neke od agencija za promet nekretnina nego 
Agencije za privatizaciju. 

Primer dva... 
Fabrika Metal sistemi u Staroj industrijskoj zoni, gotovo u centru Kragujevca, ima prostor od pet 
hektara, i proizvodne hale, sa opremom za proizvodnju lanaca, površine 2,7 hektara. U krugu 
Zastave imaju fabriku (Procesna oprema) od 7.000 kvadratnih metara, a u Industrijskoj zoni u 
naselju Ilićevo plac od 1,5 hektara i na njemu pogon od 3.200 kvadrata. Metal sistemi su 
predviĊeni za steĉaj. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/smanjiti_odbore_a_ne_plate.55.html?news_id=298507 

Bivša ministarka zdravlja u prelaznoj vladi Nada Kostić za Danas o reformama u zdravstvu 

Smanjiti odbore, a ne plate 

AUTOR: KATARINA ŢIVANOVIĆ 

Beograd - Sve reforme koje su pokrenute proteklih godina su bile pogrešne, pa tako i u zdravstvu. 
Ono nije smelo da bude obuhvaćeno merama štednje. Treba smanjiti rashode, a ne uvesti mere 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/smanjiti_odbore_a_ne_plate.55.html?news_id=298507
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štednje u oblast od koje zavise ţivoti a gde se ionako sastavlja kraj s krajem - kaţe u razgovoru za 
Danas Nada Kostić, bivša ministarka u prelaznoj vladi Srbije (2000 - 2001). Kako dodaje, 
smanjivanjem plata, generalno i na duţe staze, ništa se neće dobiti. 
- Onome kome je umanjena zarada, umanjena je i kupovna moć. U budţet se ne slivaju veća 
sredstva i za neku godinu vlast će ponovo morati da smanjuje plate. To je pogrešna politika. Evropa 
je traţila smanjivanje broja zaposlenih, a ne zarada. U zdravstvu treba umanjiti rashode, 
smanjivanjem upravnih i nadzornih odbora i otpuštanjem nemedicinskog kadra. Vlast već tri godine 
najavljuje smanjenje drţavne uprave, a ništa ne ĉini. Taj problem moţe da se reši za mesec dana - 
ukazuje Kostić. Prema njenim reĉima, broj nemedicinskih radnika je udvostruĉen u proteklih 15 
godina, dok je lekara specijalista sve manje. 

- Mi, stariji, moramo da odemo u penziju. Specijalista će biti sve manje. Kako motivisati mlade da 
se školuju, specijaliziraju, kada lekarima i profesorima oporezujete plate? A populacija nam je sve 
starija. To je posledica ne samo manje roĊenih beba proteklih decenija, već i pokazatelj da se 
nekad bolje ţivelo, da su ljudi bili mirniji i srećniji. Briga, neizvesnost, nesigurnost, mobing na 
poslu, problemi su modernog doba koji skraćuju ţivot - istiĉe Kostić. Osim smanjivanja plata, naša 
sagovornica kao pogrešnu odluku vlasti i promašaj u reformama vidi i povećanje radnog veka ţena. 

- UvoĊenje zakona o radnom staţu od 40 godina za ţene, pogotovo one sa visokim obrazovanjem, 
znaĉi da će se sa 70 godina odlaziti u penziju, ko doţivi. Po tome smo prestigli ĉak i Nemaĉku. Ovo 
Evropa nije traţila i ne moţe se nazvati usklaĊivanjem sa evropskim standardima. Prihvatili smo 63 
godine starosti, to je dovoljno. Ţena je biološki sazdana tako da u odreĊenim godinama nije više u 
stanju da radi punim kapacitetom. Ne moţemo ići protiv prirode. Radni staţ ne sme da se 
produţava, inaĉe ćemo opet biti na trošku drţave, jer ćemo bolesni doĉekati penziju - navodi 
Kostić. Prema njenim reĉima, mnogi zakoni su doneti bez prethodne javne rasprave. Ukinuti su 
koeficijenti u zdravstvu, ĉime se intelektualni rad meri brojem pacijenata, odnosno izjednaĉava 
uloga profesora i poĉetnika. 

- Ugovore o radu koje nam ponudi poslodavac moramo da potpišemo, inaĉe ostajemo bez posla. To 
je još jedno kršenje ljudskih prava. Zatim, konkursi su farsa. Već se odredi ko će biti primljen na 
odreĊeno mesto, pa se zbog njega raspisuje konkurs. Na pozicije se ne biraju kompetentni ljudi, 
već kumovi, roĊaci i partijski poslušnici. Zbog toga smo u vrhu po korupciji. Ako ne postavimo 
demokratske osnove, nećemo se pribliţiti evropskim standardima. Treba obustaviti primenu 
postojećih, pogrešnih reformi i zapoĉeti promenu sistema iz temelja - zakljuĉuje Kostić. Naša 
sagovornica je odnedavno i predsednica Udruţenja graĊana za demokratiju Davidović Grol, koje se 
bavi zaštitom ljudskih prava, borbom protiv nepotizma i korupcije. 

Privatno osiguranje 

"Privatno osiguranje mora da uĊe u sistem kako bi postojala zdrava konkurencija. Svako od nas bi 
trebalo da odluĉuje koliko će sredstava izdvajati za zdravstveno osiguranje, a sa druge strane, 
mora taĉno da zna šta za taj novac moţe da dobije", istiĉe bivša ministarka zdravlja u prelaznoj 
vladi Nada Kostić 
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ŠUMADIJA PRESS 

http://sumadijapress.co.rs/uzbuna-medu-metalcima-kragujevca/ 

Uzbuna među metalcima Kragujevca 
 izvor: Šumadijapress 

 
Vanredna sednica Socijalno-ekonomskog saveta u proširenom sastavu bavila se situacijom u 
preduzećima metalske industrije koja se nalaze pred procesom privatizacije. 

Sednicu je inicirao Savez samostalnih sindikata grada Kragujevca metalskog sektora, a prisustvovali 

su direktori i predstavnici sindikata preduzeća metalskog sektora koja su izašla iz procesa 

restrukturiranja i nalaze se pred procesom privatizacije ili steĉajem. 

Ĉlanovi saveta zakljuĉili su da je neophodno što pre inicirati zajedniĉki sastanak sa predstavnicima 

resornih ministarstava, a do petka sastanak sa gradonaĉelnikom Kragujevca Radomirom Nikolićem, 

na kome bi bili dogovoreni koraci zajedniĉkog nastupa na tom sastanku. 

Odlukom Vlade Srbije, preduzeća “Metal sistemi”, “Zastava bezbednost” i “Auto-delovi” Knić 

ulaze u prvi krug firmi koje su planirane za stečajni postupak. Nakon njih, i ostala preduzeća iz 

Kragujevca kao što su “Energetika”, “21. oktobar”, “Zastava kamioni”, Grupa Zastava vozila, 

“Šumadija desk”, “Zastava impro”, oĉekuje ista sudbina do kraja godine. 

- Mi mislimo da je u ovom slučaju Vlada troma, da sporo rešava te probleme. Mi nemamo ništa 

protiv toga da se pokrenu steĉajni postupci da bi se oĉistili dugovi, ali oĉekujemo od drţave da 

bude aktivna, da pronaĊe kupce, da ta preduzeća u kojima je trenutno oko 2.000 zaposlenih, 

nastave da rade. Mi ţelimo da idemo u susret problemima, a ne da se desi najgora situacija – 

kaţeGoran Milić, predsednik GO Samostalnog sindikata metalaca Srbije. 

Siniša Otašević, direktor “Metal sistema” smatra da postoji dobra inicijativa koja već ima podršku 

mnogobrojnih subjekata na republiĉkom nivou i moţe predstavljati model i za sve buduće 

privatizacije. 

- Akcionim planom Vlade Republike Srbije predviĊeno je da dobrovoljnost socijalnog programa 

dobije jednu prisilu sa orijentacijom da svi zaposleni treba da ga iskoriste kako bi preduzeće bilo 

atraktivnije za prodaju, ĉitajte “prazno bez zaposlenih”. Za takvu aktivnost su opredeljena 

finansijska sredstva prema ukupnom broju zaposlenih i kroz taj model se nudi da svi iskoriste 

socijalni program pre nego što doĊu strateški partneri koji bi privatizovali firme. Mi smo dali jednu 

varijantu da se zaposleni izjasne i odaberu opciju koja im odgovara, da se novac obraĉuna, i 

umesto da se isplati zaposlenima, da se stavi na stranu i da se saĉeka dolazak strateškog partnera. 

Datumom dolaska strateškog partnera, verovatnoća da neće baš nikog preuzeti je jako mala, kao i 

verovatoća da će preuzeti sve zaposlene. To znaĉi da dajemo mogućnost da jedan broj zaposlenih 

bude preuzet od strane strateškog partnera – objašnjava Otašević. 

U preduzeću “Zastava kamioni” trenutno je ostalo 244 zaposlena ĉija je sudbina neizvesna, od 

1.537 koliko ih je bilo zaposleno 2007. godine. Prema reĉima direktora Đorđa Nestorovića, ovo 

preduzeće se nalazi u velikim problemima, proizvodni program je zastareo, tehnologije nisu 

fleksibilne. Protokol koji je prethodna Vlada potpisala sa reprezentativnim sindikatima o 

obezbeĊivanju subvencija drţave do poĉetka procesa privatizacije, ne poštuje se već dve godine. U 

meĊuvremenu, prema Nestorovićevim reĉima, fabriku je napustila “elita inţenjera koja se i 

http://sumadijapress.co.rs/uzbuna-medu-metalcima-kragujevca/
http://sumadijapress.co.rs/uzbuna-medu-metalcima-kragujevca/
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dodatno obrazovala uz rad”. Za “Kamione” postoji desetak zainteresovanih kupaca, meĊu 

kojima su tri kineske kompanije i jedan nemaĉko-italijanski konzorcijum. 

Dragan Srejović, direktor Grupe Zastava vozila smatra da je neophodno rešavanje problema 

povezivanja radnog staţa za sve radnike iz ove grupe. 

- U pitanju su ĉetiri godine, što je moguće namiriti iz realne imovine ovog preduzeća. TakoĊe, 

neophodno je obezbediti obrtna sredstva što pre, kako bi se obezbedio opstanak ovih firmi do 

poĉetka privatizacije – smatra Srejović. 

Ĉlan Gradskog veća za privredu Dalibor Jekić istakao je da je lokalnoj samoupravi stalo da 

Kragujevac i dalje ţivi kao metalski centar i zato je spremna da podrţi inicijative koje predloţi 

Socijalno-ekonomski savet. 

-  Interes lokalne samouprave je da se sva preduzeća uspešno privatizuju, pa ĉak i ona preduzeća 

koja su Akcionim planom Vlade predviĊena za steĉaj, kao što su “Metal sistemi”, “Autosaobraćaj” i 

“Zastava bezbednost”. Nismo ni mi zadovoljni brzinom kojom se ovaj proces odvija i mislimo da je 

to velika opasnost za dalje funkcionisanje preduzeća, jer su neka od njih bukvalno na izdisaju. 

Interes lokalne samouprave je da saĉuvamo što više preduzeća – rekao je Jekić i dodao da lokalna 

samouprava uĉestvuje aktivno u svim ovim merama, onoliko koliko joj zakon to dozvoljava, imajući 

u vidu da nije nadleţna za privatizaciju ovih preduzeća. 
 

 

 


